Základní škola J. V. Sládka Zbiroh,
příspěvková organizace

Informace k výuce na ZŠ J. V. Sládka Zbiroh od 1. 9. 2021
-

-

zahájení školního roku 2021/2022 proběhne ve středu 1. 9. 2021 od 8:00 v kmenových třídách, škola otevřena od 7:30, ostatní dny probíhá výuka
dle platného časového rozvrhu, začíná tedy v 7:40
žáci jsou povinni bezprostředně po příchodu do školy použít bezdotykový dezinfekční stojan a provést dezinfekci rukou, hygienu následně
dodržuje po celou dobu svého pobytu ve škole, dbá pokynů zaměstnanců školy
každá osoba i žák je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty chirurgickou rouškou nebo
respirátorem (ne bavlněné roušky nebo jiné náhrady)
žák se nezdržuje ve společných prostorech školy (šatny, chodby), ale odchází rovnou do svojí kmenové třídy
v budově školy není povolena přítomnost třetích osob (zákonných zástupců žáků) s výjimkou zákonných zástupců žáků prvního ročníku, kteří se
mohou zúčastnit prvního školního dne společně se svým dítětem
ve škole proběhne povinné preventivní screeningové testování pro žáky 2. – 9. ročníku ve dnech 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021, pro žáky 1. ročníku ve
dnech 2. 9., 6. 9., 9. 9. 2021
testování bude realizováno neinvazivními antigenními testy tzv. samoodběrem před zahájením výuky
preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci
Covid-19 nebo platným negativním testem z odběrového místa (nutno doložit očkovacím certifikátem nebo lékařským potvrzením)
pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude
mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení a při hodinách nesmí zpívat a cvičit v uzavřených
prostorech
testování bude probíhat ve třídách, které jsou dobře větratelné
při testování samoodběrem není nutná asistence zdravotnické personálu
všichni přítomní při testování mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy
testovaný vykonává samoodběr
žáci, kteří mají pozitivní výsledek testování, jsou umístěni s ochranou dýchacích cest do izolační místnosti a je jim nadále zakázána osobní
přítomnost na vzdělávání, škola neprodleně informuje zákonného zástupce
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-

žáci s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma,
kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě prokáže-li, že netrpí infekční nemocí
pedagogický pracovník při testování žáků samoodběrem vykonává pouze dohled nad žáky, žáky vede ke správnému postupu při testování
bližší informace a odpovědi na Vaše otázky je možné dohledat na webu https://testovani.edu.cz/pro-rodice

POSKYTOVÁNÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
-

pro všechny žáky prezenční výuky, kteří jsou přihlášeni ke stravování, je oběd automaticky přihlášen
stravování probíhá v homogenních skupinách (třídy) za dodržení všech mimořádných stanovených hygienických opatření (MZ ČR)
v jídelně má žák nasazenou ochranu dýchacích cest - kromě doby, kdy konzumuje jídlo

Ve Zbirohu dne 25. 8. 2021
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